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Bereiding  
Let er op dat u met andere hoeveelheden kunt werken t.o.v. onderstaand voorbeeld, 

maar dat de onderlinge verhoudingen ongeveer gelijk moeten blijven. Een goede 

vuistregel is een verhouding van 1 op 10 in de zomerperiode (korrels t.o.v. water in 

gewichtsverhouding) en 1 op 8 in de winter. Dit i.v.m. variatie qua fermentatie t.g.v. 

verschillen in temperatuur.  

Voor 1 liter heb je nodig: een weckpot of goed te sluiten bokaal en 'n plastic zeef (metaal 

tast de kefirkorrels aan!).  

 

Doe in de weckpot:  

 1 liter (bron)water  

 Ongeveer 90 gram kefirkorrels  

 Tussen 30 en tot 80 gram (naar smaak) biologische suiker, rietsuiker, honing, 

oerzoet, Ahornsiroop, vruchtensuiker of Dik sap als zoetmiddel. Albert Hein levert ook 

heel goede biologische kristalsuiker (gebroken wit/crèmekleurig), CSM en van Gilse 

ook.  

 Van de zuivere suikersoorten geeft biologische suiker stabiel goede resultaten, in 

rietsuiker willen nog wel eens wat verontreinigingen zitten.  

 Wilt u helemaal géén suiker gebruiken? Dat kan! Gebruik dan i.p.v. suiker 'n 

overmaat aan gedroogde vruchten. De in de vruchten aanwezige suikers zullen zich 

niet vermengen met het water, maar wel als voeding dienen voor de kefir. Als u 

vijgen gebruikt, kunt u voor 1 liter bv. 6 a 7 vijgen gebruiken.  

 2 a 3 gedroogde vijgen (of abrikozen, rozijnen, dadels. In ieder geval zoete, 

gedroogde, zwavelvrije en gearomatiseerde vruchten).  

 Veel mensen klagen over zaadjes v.d. vijgen in de kefir. Indien u biologische vijgen 

gebruikt van 't merk "De nieuwe Band", zult u daar praktisch geen last van hebben. 

Ik weet niet hoe ze 't voor elkaar krijgen, maar nooit problemen en 'n zeer constante 

kwaliteit.  

 0,5 tot 'n hele (biologische) citroen. Indien niet biologisch, dient u de citroen te 

schillen!  

 

Werkwijze:  
 Doe alle ingrediënten in de weckpot, de citroen doormidden gesneden met schil 

(vooraf grondig gespoeld en bij bespoten citroenen liever de buitenste schil er 

afschillen).  

 Roer 'n beetje zodat 'n deel v.d. suiker oplost. Helemaal oplossen hoeft niet, de rest 

lost vanzelf op. Sluit de weckpot en zet hem op 'n lichte plaats (bv. vensterbank). 

Hoe lichter u en warmer u de pot zet, hoe meer de kefirkorrels aangroeien en hoe 

werkzamer de korrels worden.  

 Let er op dat de kefiroplossing in de zon wel eens te heet kan worden, ook door de 

loepwerking van het ronde glas. Indirect licht is dan beter.  

 M.b.t. het afsluiten van de pot wordt nogal eens beweerd dat deze hermetisch 

afgesloten moet zijn. Dat is NIET het geval! U kunt ook het deksel op de pot laten 

rusten, zonder dat de beugelconstructie het geheel luchtdicht afsluit. Gevolg zal zijn 

dat de overdruk door koolzuurgasontwikkeling zijn weg naar buiten kan vinden. Dit 

doet niets aan de kwaliteit af, hooguit zal er wat "minder prik" in de kefirdrank 

aanwezig zijn.  

 Draag er wel zorg voor dat er geen stof of andere vervuiling in de pot kan komen 

tijdens het rijpingsproces.  

 Laat deze bereiding nu ongeveer 2 dagen staan. Roer het geheel af en toe nog eens 

om (voorzichtig, zodat u de korrels niet beschadigt). U merkt dat het koolzuurgehalte 



 

 

in de weckpot stijgt, zelfs zodanig dat kefirkorrels door opborrelend koolzuurgas naar 

de oppervlakte opborrelen. Een bijzonder schouwspel om te zien!  

 Na de gekozen periode is de kefirbereiding klaar. Haal nu eerst de geweekte vijgen 

(of andere vruchten inden van toepassing) uit de bereiding. Deze zijn NIET meer 

bruikbaar (smakeloos geworden).  

 Dan neemt u de gebruikte citroen en knijpt haar grondig uit boven 'n opvangbak met 

zeef. Gebruik hiervoor GÉÉN metalen zeef! Hier kunnen de kefirkorrels slecht tegen. 

Spoel de zeef even af.   

 Dan giet u de rest van de kefirbereiding af boven de zeef. Citroensap en kefir worden 

zo tot een frisse drank gemengd, die in een gesloten fles of schenkkan bewaard kan 

worden. U kan de drinkbare kefirdrank het beste in de koelkast bewaren.  

 De kefirkorrels, die zich ruim vermeerderd hebben, spoelt u goed af onder stromend 

water. Zij kunnen meteen gebruikt worden voor een nieuwe bereiding.  

 U kunt 't ook in de koelkast zetten, het rijpingsproces verloopt dan veel trager. 

Verversen kan dan langer wachten, maar mag beslist niet vergeten worden. Voor het 

weer activeren van de kefir buiten de koelkast zult u 'n paar dagen uit moeten 

trekken.  

 De resterende korrels die u teveel hebt, kunt u bewaren in een aparte weckpot of 

bokaal met bronwater en wat rietsuiker, die u eveneens af en toe omroert. Indien u 

de kefirkorrels langer bewaart, moet u regelmatig het water verversen (iedere week 1 

keer, alleen als het echt warm is, vaker) en nieuwe suiker toevoegen. Gebruik zo 

weinig mogelijk suiker in dat geval (20 gram op 'n liter). Daarna op een niet al te 

lichte en koele plaats bewaren.  

 

 Zelf houd ik altijd de volgende verhouding en rijpingstijd aan, waarbij je in 2 dagen 

één liter waterkefirdrank verkrijgt. Deze bevalt uitstekend en is gemakkelijk te 

onthouden: 1 liter water 90 gram waterkefirkorrels 70 gram biologische suiker 2 

vijgen 1/2 biologische citroen (i.g.v een grote citroenen, bij kleine exemplaren een 

hele nemen) 2 dagen "pruttelen" Als op deze wijze gewerkt wordt en de kefir is 

gezond, zal deze in twee dagen tijd bijna verdubbelen! De 90 gram wordt dus 

ongeveer 160 gram. Is dat bij u minder, dan zijn de omstandigheden minder, de kefir 

minder gezond of de ingrediënten van mindere (niet biologisch?) kwaliteit. U zult 

merken dat als u andere vruchten dan vijgen gebruikt, de groei ook minder is.  

 

Belangrijk:  
 Gebruik bij het schoonmaken v.d. weckpot géén schoonmaakmiddelen. Lauw water 

en ´n schone borstel moeten volstaan. Let ook op dat de gewichtsverhouding 

kefirkorrels en water dezelfde blijft (ongeveer tussen 1:10 en 1:5 naar smaak), niet 

onbelangrijk want de kefirkorrels zullen enorm aangroeien!  

 Het is zeer waarschijnlijk dat iedere kefiroogst de smaak wat varieert. Dat is normaal 

en hangt samen met reacties op iets afwijkende omstandigheden, zoals temperatuur, 

hoeveelheid licht, verhouding ingrediënten en rijpingsduur. Zelfs als je alles gelijk 

denkt te hebben, kan de smaak toch net weer iets anders zijn. U hoeft dus niet te 

schrikken, het is 'n normaal verschijnsel. Dit is i.t.t. melkkefir die qua smaakbeleving 

'n stuk constanter is.  

 Als u de weckpot wel hermetisch afsluit, pas dan ook op dat u de kefir niet vergeet en 

hem 'n paar dagen langer laat staan. Het zou dan wel eens uit elkaar kunnen spatten  

als gevolg van de enorme koolzuurgasontwikkeling. Dit vooral als u naar verhouding 

veel suiker gebruikt en/of als de temperaturen wat hoger zijn.  

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

De 10 waterkefir geboden  

1. Gebruik alleen schone plastic en glazen bokalen/potten  

2. Gebruik alleen schone plastic of houten/bamboe lepels en spatels.  

3. Houd de kefirkorrels altijd schoon, wassen-spoelen alleen in niet gechloreerd 

(bron)water.  

4. Gebruik géén schoonmaakmiddelen.  

5. Laat de kefirkorrels nooit in contact komen met gechloreerd water. 

6. Stel de kefirkorrels nooit bloot aan temperaturen beneden 0 graden Celsius.  

7. Stel de kefirkorrels nooit bloot aan temperaturen boven 40 graden Celsius.  

8. Laat de kefirkorrels nooit in contact komen met metaal.  

9. Laat de kefirkorrels nooit zonder voedsel achter.  

10.Oefen geen druk uit op de korrels. 

 

Indien u zowel met melkkefir als met waterkefir werkt, geldt nog een elfde gebod.  

11. Zorg ervoor dat u voor de waterkefir niet dezelfde “gereedschappen” gebruikt als 

voor melkkefir. Dus andere borstel, bak, zeef etc. Reden is dat kruiscontaminatie 

(vermenging van de 2 verschillende symbiose van beide kefirsoorten) in ieder geval de 

waterkefirsymbiose op den duur zal verstoren. Resultaat is een combinatie van beige 

verkleuring, verminderde of volledig gestopte groei en 'n steeds kleinere korrelstructuur. 

Ondanks dat u goed voor de kefir dient te zorgen zijn er genoeg ervaringen van 

verwaarloosde kefir (paar jaar in 'n keukenkastje), die toch weer gereanimeerd kon 

worden en weer als vanouds zijn werk ging doen. Dit is echter uiteraard niet aan te 

bevelen en behoort tot de uitzonderingen. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Eenvoudige recepten  
De enige beperking voor recepten, is uw eigen fantasie.  

 Grapefruit Kefir: Gebruik i.p.v. water en suiker grapefruitsap, liefst rode want die is 

wat zoeter. De vruchtensuiker wordt door de waterkefir deels omgezet. Resultaat is 'n 

drank die ook licht mousserend is, zachter van smaak en minder bitter dan 

grapefruitsap. Smaakt echt overheerlijk.  

 In principe kunt u hiervoor iedere vruchtensap gebruiken, mits die zoet genoeg is. 

Gebruik 'n verhouding van ongeveer half om half voor vruchtensap / water.  

 Let er wel op dat: A. Kefir 'n gevoelige symbiose is (denk bv. aan sporen van 

pesticiden en kunstmest bij gebruik van niet biologische sappen). Houd dus altijd 'n 

“veiligheidsportie” kefir achter de hand. B. De sap gefilterd de kefir kan in gaat, 

fruitschilfers en velletjes kunnen namelijk aan bederf onderhevig zijn. En kefirkorrels 

en minuscule schilfertjes scheiden is haast ondoenlijk. C. Goed afspoelen dus, ook bij 

't bereiden v.d. volgende portie.  

 Hetzelfde principe kunt u ook heel goed gebruiken i.c.m. appelsap en druivensap.  

 Uw kinderen willen waterkefir, maar dan met meer prik? Dat kan! Laat de kefir niet 

langer dan 1,5 a 2 dagen rijpen. Schenk de drank in 'n goed afgesloten PET-fles en 

laat 'm buiten de koelkast ongeveer één dag op 'n niet al te donkere plaats staan. Hij 

blijft hierdoor nog wat narijpen en ontwikkelt extra koolzuurgas. Daarna in de 

koelkast en klaar is Clara.  

 Bakt u zelf brood? Gebruik waterkefir i.p.v. water en minder of geen gist, want de 

gisten in de kefir doen het deeg ook rijzen. Wel in mindere mate dan gist, dus zult u 

het deeg 'n paar keer moeten doorknede waarbij u begint met 'n geringe waterige 

oplossing van kefir met wat bloem. Nog 'n paar keer laten rijzen en weer bloem 

toevoegen en doorknede en weer laten rusten. Verder laten rijzen in 'n beslagkom 

met 'n doek erover op 'n warme plaats. Mocht u of andere gezinsleden niet van 

waterkefir houden, wellicht wel van brood waar de waterkefirsmaak ver te zoeken is. 

Gebruik in dat geval géén citroen bij de bereiding, want de extra zure smaak is bij 

brood wat minder gepast.  

 

Kwaliteit?  

Kwaliteit en de relatie met vermeerdering en korrelgrootte: Zelf kopen/verkrijgen wij 

regelmatig waterkefirkorrels van anderen (in een zoektocht naar nog betere kwaliteit). 

Deze testen we uitgebreid en de uitkomst is toch vaak dat de kwaliteit van de verkregen 

cultuur in de meeste gevallen bedenkelijk tot ronduit slecht is. De grootte v.d. korrel 

i.c.m. de te verwachten vermeerdering is een goede indicatie voor de kwaliteit en 

daarmee de levensvatbaarheid van de cultuur. Vermeerdering: Wat de vermeerdering 

betreft: de kefirkorrels dienen zich in ongeveer 2 tot uiterlijk 4 dagen verdubbeld te 

hebben qua gewicht. Is dit minder, dan heeft u kwalitatief een minder goede kefircultuur. 

Korrelgrootte: Is de gemiddelde korreldiameter minder dan 0,3 cm, i.c.m. trage of geen 

groei, of zijn er geen korrels die een grotere diameter dan 0,5 cm hebben, dan kunnen er 

ook vraagtekens bij de kwaliteit gezet worden. Vaak treed dit op i.c.m. een steeds doffer 

wordende kefirkorrel. Normaliter zijn de korrels deels transparant (melkglasachtig) en 

een glanzende, maar wel hoekige oppervlaktestructuur. Wat de smaak betreft hoeft u dat 

nog niet eens echt duidelijk te proeven, alhoewel gezonde waterkefir altijd een 

lekkerdere drank oplevert, vooral als je vergelijkingsmateriaal hebt. Wel zijn de 

genoemde symptomen vaak een voorbode van steeds verder wegkwijnen van de cultuur, 

uiteindelijk gevolgd door afsterven. Voor die tijd zal de kefir al ronduit en in toenemende 

mate gaan stinken en bepaald niet lekker meer smaken. Tijd dus om volledig opnieuw te 

beginnen. Neem géén risico's met uw gezondheid, de kosten voor 'n nieuwe portie zijn 

beperkt.  



 

 

Varieert de groei en de korrelgrootte bij u? Dat is normaal; het is 'n levend 

natuurproduct, klimatologische en lichtomstandigheden variëren, u gebruikt als het goed 

is natuurlijke ingrediënten waar ook variatie in zit. Kortom, variatie in deze parameters 

resulteren in variatie in het eindproduct. Als de korrel dus tijdelijk wat kleiner wordt, of 

minder sterk groeit, is er geen reden tot zorg. Wel moet u opletten als de korrels in zo'n 

tijdelijke dip blijven. Wat in ieder geval goed is om te weten, is dat in de zomer de 

kefircultuur het over het algemeen wat beter zal doen. Dit als gevolg van meer en 

langduriger licht en aanmerkelijk warmere temperaturen. 

 

Rustpauze voor waterkefir  

U gaat met vakantie, bent een tijdje van huis, hoe dan ook; wat moet u met uw 

waterkefir doen? U kunt de kefir natuurlijk meenemen, maar dat is niet altijd handig.  

Wat te doen?  

U kunt ´n korte tijd niet voor uw waterkefir zorgen?  

Regel 'n “kefirsitter”, iemand die 't even van u over wil nemen (en die dat ook kan!).  

Als dat niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden.  

Tot max. 3 weken weg:  

- Doe de waterkefirkorrels in 'n bakje met water in de koelkast. Na thuiskomst afgieten 

(water is bijzonder slijmerig/glibberig) en afspoelen. Of...  

- Doe de waterkefirkorrels in 'n overmaat van water, maar met slechts weinig suiker (of 

alternatieve bruikbaar zoetmiddel) in 'n weckpot in de koelkast. De kefir doet wel z'n 

werk, maar op 'n heel zacht pitje. Maak 't deksel niet vast, i.v.m. de druk die behoorlijk 

kan oplopen.  

- De drank is na terugkomst NIET geschikt voor consumptie. Het zal niet bedorven zijn, 

maar zal behoorlijk zuur en wrang smaken.  

In alle gevallen is 't zo dat de kefirkorrels geforceerd worden om in 'n rust- dan wel 

slaapstand de gegeven tijd te overbruggen. Houd er rekening mee dat als u weer terug 

bent en weer met de waterkefir aan de slag gaat, deze op “stoom” moet komen. Dat kan 

gerust 'n aantal dagen tot ruim 'n week duren. Denk dus niet meteen dat er iets met uw 

kefir aan de hand is als de eerste resultaten tegenvallen.  

U wilt waterkefirkorrels voor langere tijd bewaren?  

Waarom zou u dat doen? In ieder geval vanwege één belangrijke reden. Met de kefir 

waar u dagelijks mee werkt, kan wat gebeuren; u spoelt per ongeluk met heet water af, 

u laat de weckpot uit uw handen glippen, moet ik doorgaan? Het is dus goed om 'n 

zogenaamde “backup” te hebben, 'n backup wel te verstaan die u ongestoord voor 

langere tijd ongemoeid kunt laten en die u kunt gebruiken in geval van calamiteiten, of 

om aan iemand anders te kunnen geven die 't nodig heeft.  

Hoe doet u dit?  

- Droog de waterkefirkorrels: Dep de korrels met 'n niet pluizende schone katoenen doek 

droog en leg ze daarna te drogen op 'n niet al te lichte, warme plaats (zeker niet warmer 

dan 40° C), maximaal 1 week. De kefirkorrels verschrompelen, worden veel harder en 

worden wat geliger van kleur, met hier en daar wat bruine randjes. Dat alles is normaal.  

- Doe de kefir in 'n diepvrieszak.  

- Voeg er poedersuiker aan toe.  

- Meng het goed door elkaar. - Noteer met watervaste stift de bewaardatum. - De kefir 

gaat in de vriezer.  

Op deze wijze is 't mogelijk om tot maximaal 1,5 jaar kefir te bewaren, die vervolgens 

weer te activeren is; goed afspoelen en laat maar ontdooien in 'n verse portie water. Ook 

hier geldt weer dat het even zal duren voordat u 'n drinkbaar resultaat verkrijgt. Reken 

zeker op 'n periode van 'n paar weken. Hier geldt echter wel, dat het niet 100% zeker is 

of de kefir even goed z'n werk zal doen als voor het drogen en invriezen. Er kleven dus 

wel wat risico's aan vast.  



 

 

 

Samenstelling  
Kefirdrank – en dat geldt zowel voor de melkkefir als voor de waterkefir variant (zijn 

sterk verwant aan elkaar) - bevat zeer veel rechtsdraaiend melkzuur. Vooral de 

vitaminen B1 (Thiamine), B2, B6, B12, C, D en H (Biotine) zijn er in hoge mate 

aanwezig. Verder kent ´t 'n aantal aromatische verbindingen die voor ´n belangrijk deel 

de smaak bepalen. Daarnaast – en dat maakt kefir uniek - is er een water oplosbaar 

polysaccharidepolymeer in teruggevonden dat nergens anders teruggevonden wordt. 

Deze stof kreeg de naam “Kefiran”. Andere voordelen van kefir zijn het hoge gehalte aan 

essentiële aminozuren. Een tekort aan vitamine H (Biotine) kan spierpijn, droge huid en 

depressie veroorzaken, vitamine B12 wordt in het lichaam afgebroken door de 

anticonceptiepil, antibiotica en stress. Vitamine B1 (Thiamine) heeft een gunstige 

werking op het zenuwstelsel, het mentale evenwicht en is daarnaast ook essentieel voor 

het stabiliseren van de eetlust. Tevens bevordert het 't verteren van zetmeel, suiker en 

alcohol. Kefir maakt de huid zacht en soepel. Zelfs uitwendig (aangebracht als masker) 

kan kefir weldadig werken voor zowel een vette als een droge huid. Na een 

antibioticakuur is het goed om veel kefir te gebruiken, om zo het bacterieel evenwicht in 

de darmen weer te herstellen.  

Bacteriën: 

Lactobacillen:  

- L. brevis,  

- L. cellobiosus,  

- L. acidophilus,  

- L. casei,  

- L. helveticus,  

- L. delbrueckii,  

- L. lactis,  

- L. fructivorans,  

- L. hilgardii,  

- L. kefir,  

- L. kefiranofaciens,  

- L. kefirgranum  

- L. parakefir.  

 

Lactococcen lactis:  

- lactis,  

- diacetylactis  

 

Cremoris Streptococcen:  

- salivarius  

- lactis  

- Acetobacter aceti en rasens  

- Betabacteriun vermiforme 

- Enterococcus durans  

- Leuconostoc cremoris en mesenteroides  

 

Gisten:  

Kluyveromyces:  

- K. lactis,  

- K. marxianus,  

- K. bulgaricus,  

- K. Fragilis,  

 

Candida:  

- C. kefir,  

- C. pseudotropicalis,  

 

Saccharomyces:  

- S. Torulopsis holmii  

- S. Cerevisae  

- S. Pastrorianus  

- S. Radaisii  

 

 

 



 

 

Therapeutische werking  
Waterkefir wordt een heilzame werking toegedicht voor een hele reeks klachten en 

gezondheidsproblemen.  

Genoemd worden o.a.:  

 Tubercelose,  

 Kanker,  

 Maag- en darmaandoeningen (bv. ziekte van Crohn),  

 verstoorde stoelgang  

 Ontstekingen luchtwegen, nieren en blaas,  

 Zenuwziekten,  

 Bloedarmoede,  

 Hoge bloeddruk,  

 Auto-imuun verstoringen,  

 Candidiasis (ondanks dat hier wel degelijk gisten in zitten!!)  

 huidaandoeningen (uitslag, eczeem)  

 

Verder wordt waterkefir gebruikt om te ontslaken en de verstoorde darmbalans weer in 

balans te krijgen, na bijvoorbeeld een antibioticakuur. De Russische professor Menkiw 

heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar de relatie tussen kefirgebruik en de kwalen 

kanker, tuberculose en maag- en darmaandoeningen. Zo is van de mensen in de 

Kaukasus (waar kefir van oudsher gebruikt werd) bekend dat deze ziektes er nagenoeg 

niet voorkomen. Let wel op dat deze drank niet geschikt is voor diabetici; ze bevat 

doorgaans altijd nog wel wat restsuiker, naast de vruchtensuiker van de vruchten. 

Bovendien moet men rekening houden met een kleine hoeveelheid alcohol, die in de 

drank aanwezig kan zijn (maximaal 2% na 2 a 3 dagen, maar gemiddeld veel minder: 

maximaal zo'n 0,5%, maar meestal niet meer dan 0,2%). Verantwoording: Bedenk bij dit 

alles ook, dat als u kefir therapeutisch wenst te gebruiken - wat heel goed kan -, het 

eerst zaak is contact op te nemen met uw huisarts of voedingsdeskundige voor advies en 

overleg! Ook al zijn er geen contra-indicaties of bijwerkingen bekend. Buiten dat kunt u 

natuurlijk kefir ook gebruiken, simpelweg vanwege het feit dat het gewoonweg erg lekker 

is! Wij zullen nimmer op de stoel van een arts gaan zitten, daar hebben we immers ook 

niet voor gestudeerd. Dat oordeel laten we dan ook graag aan andere, gekwalificeerde 

professionals over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tips & trucs  
Hieronder zijn een aantal tips vermeld m.b.t. de voor het verwerken van de kefir 

noodzakelijke spullen. Mocht u nog tips hebben; we houden ons aanbevolen. Potten en 

bakken:  

 Weckpotten kun je bij Xenos, of Blokker verkrijgen voor 'n paar euro. Ze hebben niet 

de dikte en kwaliteit als de originele weckpotten, maar zijn zeker bruikbaar. Soms 

kun je ook nog goed slagen bij tweedehandswinkels. Ook op vakantie in landen rond 

de middellandse zee zijn ze goed verkrijgbaar. Je kunt natuurlijk ook kijken bij 

www.weckonline.nl voor de echte weckpotten. Bij Blokker heb ik ook mooie potten 

gezien, incidenteel ook bij Xenos, Marskramer en de Action.  

 Weckpotten zijn ook te verkrijgen bij Van der Kooy Jubbega Unibrew Nederland.  

 Flessen en potten zijn ook goed schoon te maken door deze te vullen met 'n 

combinatie van water met schelpenzand en vervolgens goed schudden en naspoelen.  

 

Kunststof Zeven en andere toebehoren:  
Kunststof zeven  

 Trechters met filtertje schijnt bij sommige Hemafilialen verkrijgbaar te zijn.  

 Bij de volgende zaak kunt u kunststof, nylon bolzeven verkrijgen, met 'n diameter 

van 10, 14 en 18 cm. (meer adressen altijd welkom): Firma Schepers, 

Korenbeursstraat 10, 4611 PW Bergen op Zoom, tel. 0164-235703  

 Kunststof zeven (en andere keukenartikelen) schijnen goed verkrijgbaar te zijn via De 

Peperbol. Adresgegevens: Albert Cuypstraat 150, 1073 BK Amsterdam, Tel: 06-

21502184, E-mail: info@peperbol.nl.  

 Nog een adres in Amsterdam voor kunststof zeven, maatbekers e.d.: Daja 

Huishoudhal Albert Cuypstraat 212, 1073 BM Amsterdam, e-mail via: De 

Plantenparade website: http://www.deplantenparade.nl/kefir.htm, Tel: 020-6717846. 

Via deze website word u ook op een leuke manier op weg geholpen met ideeën voor 

uw tuin, terras of balkon. Een aanrader!  

 Zo nu en dan zijn via Euroshopper, Action een soortgelijke vierdelige zeven zetten 

verkrijgbaar. Deze kosten dan heel weinig, maar navraag bij dit soort zaken leert dat 

ze nooit duidelijkheid kunnen geven of, wanneer en tegen welke prijs dit verkrijgbaar 

zal zijn.  

 Het schijnt dat sommige filialen (zeker niet allemaal) van de Wibra, Xenos en 

Euroshopper ook kunststof zeven verkopen. Xenos had onlangs 'n kunststof zeef, 

waarvan het zeefgedeelte van siliconenfolie gemaakt was. De gaatjes zijn wat groter, 

maar toch is dit goed bruikbaar voor zowel water- als melkkefir. De drank zal echter 

wel nagezeefd moeten worden.  

 Bij de Hema zijn soms kunststof trechters met verwijder baar zeefje verkrijgbaar, ze 

kosten rond € 1,- en laten alleen de hele jonge kefirkorrels door. Wij hebben ze 

getest en werkt prima voor niet al te grote porties. Klik hier voor de foto's.  

 Ook bij ATLAS partijgoederen leveren ze soms kunststof zeven in verschillende 

afmetingen.  

 Ook bij www.brouwland.com kunt u ook zowat alles krijgen wat met 't zelf maken van 

bier, kaas en wijn te maken heeft. Heeft sinds enige tijd zowel vestigingen in België 

als in Nederland.  

 Bij gebrek aan beter kan ook een waszak gebruikt worden om de kefir grof te filteren, 

fijn filteren kan dan vervolgens met 'n theezeefje (kunststof exemplaar verkrijgbaar 

bij Marskramer).  

 Het fijn zeven v.d. eerder grof gezeefde waterkefir, gaat prima door 'n theezeefje te 

gebruiken. Doorgaans is het raster hiervan weer wat fijner dan van de kunststof 

zeven. Hierdoor zullen zelfs de kleinste korreltjes eruit gezeefd worden.  



 

 

Waterkefir specifiek:  
 Rozijnen zijn lastig om te verwerken (er stuk voor stuk uitvissen), tenzij u de rozijnen 

in 'n kunststof wastabletzakje met reigkoord doet. Eenvoudig en werkt perfect.  

 In de periode augustus / september zijn vijgen bijzonder slecht te verkrijgen. Er 

wordt dan gewacht op de nieuwe oogst die vanaf ongeveer begin oktober beschikbaar 

komt.  

 Let er overigens op dat u geen vijgen met vanille-aroma gebruikt. Hier zitten allerlei 

ongewenste kunstmatige toevoegingen in.  

 Bij andere vruchten als rozijnen, abrikozen oppassen dat deze zwavelvrij zijn!  

 U kunt een tijdelijk teveel aan kefirkorrels goed bewaren in de koelkast met water en 

suiker. De kefir zal veel minder actief worden maar wel zeer levend blijven en wordt 

weer gemakkelijk geactiveerd eenmaal buiten de koelkast.  

U heeft teveel kefirkorrels?  

 U kunt een tijdelijk teveel aan waterkefirkorrels goed bewaren in de koelkast. Gebruik 

dan naar verhouding erg veel water, met maar weinig suiker. Gebruik geen vruchten, 

omdat deze de noodzaak om bijtijds weer te "verschonen" groter maken.  

 

Wat is waterkefir?  
Waterkefir lijkt in tegenstelling tot de meer bekende melkkefir niet op een zurige 

yoghurt, maar op een frisse limonade. Het heeft dezelfde voordelen als melkkefir, maar 

is voor de gezondheid nog beter en wordt door maag en darmen nog beter verdragen. 

Wat zijn de waterkefirkorrels ? Deze korrels zijn identiek aan de micro-

organismengemeenschap, welke al in de 30er jaren van de vorige eeuw bekend waren in 

Zwitserland. Men noemde het daar TIBI. In Parijs waren deze korrels in 1890 onder de 

naam "graines vivantes" (vertaald "levende korrels") bekend. Franse wijnboeren 

noemden de korrels Franse waterkefir. Het werd gebruikt t.b.v. de gezondheid en de 

verbetering van het water, het nitriet namelijk dat in het leidingwater zat werd door de 

kefir opgebruikt. Een zeer enge verwantschap heeft ook de " ginger beer plant" die de 

Engelsen gebruiken om hun beroemde ginger beer te brouwen. Waar komt waterkefir 

vandaan? Daarover is niets met zekerheid te vertellen. Vermoed wordt Mexico, waar de 

Tibi korrels in tegenstelling tot suikerhoudend water, op de Opuntia Cactus in water 

groeien. Dit heeft M.L. Lutz in 1890 al beschreven. 

Wat zijn deze korrels met de verschillende namen nu eigenlijk? Onder de microscoop ziet 

men, dat het uit verschillende micro-organismen bestaat. Bacteriën en gistcellen, 

massaal ingebed, die van binnenuit zelf uitgescheiden worden. Een bioloog noemt zo iets 

een symbiose (= samenlevingsvorm die voor alle betrokken organismen gunstig uitpakt). 

Melkzuurbacteriën hebben voor de groei die zij doormaken genoeg levensmiddelen en 

vitamines nodig. De benodigde substanties worden van binnen uit door de gist geleverd. 

Daarvoor produceert de bacterie een zuur die de gist nodig heeft, en haar beschermt 

voor vereniging met andere micro-organismen. In de zure omgeving kunnen vreemde 

bacteriën en ziekteverwekkers niet leven en zich niet vermeerderen. De kefir is dus niet 

zo gevoelig voor slechte bacteriën als wel eens beweerd wordt en kan tegen een stootje. 

Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat het regelmatig eten van kefir, maagzweren 

helpt voorkomen. Waterkefir is een symbiose van de Lactobacillus Brevis, Streptococcus 

Lactis en Saccharomyces Cerevisiae. Andere auteurs noemen Betabacteriun Vermiforme, 

Saccharomyces Pastrorianus en Saccharomyces Radaisii als bestandsdeel, waarbij nog 

meer bacteriën en gistcellen kunnen voorkomen, omdat het om meerdere 

samenstellingen kan gaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterkefir en dieren  
Kun je waterkefir ook gebruiken voor dieren? Jazeker! Aandachtspunt is dan wel de 

hoeveelheid restsuikers en de sterkte. Gebruik suiker “schraal”, dus niet teveel suiker, of 

liever nog: alleen vruchten en de begeleidende citroen wel mee laten rijpen, maar niet 

uitpersen. De resulterende drank kan dan ook verdund worden met water, zodat de 

smaak niet te sterk/zuur is. Op die wijze krijgen honden/katten toch heel wat goede 

stoffen binnen.  

 

Vragen en antwoorden  
Ingrediënten:  

 Biologische citroenen te duur? U kunt ook gewone citroenen gebruiken, verwerk deze 

alleen niet in een nieuwe kefirbereiding, maar pers deze uit na het oogsten van de 

kefirdrank. U voegt vervolgens de uitgeperste sap toe aan de kefirdrank. In 

tegenstelling tot veel berichten, is het géén vereiste om een citroen standaard toe te 

voegen. Zonder gaat ook goed, al is het wel zo dat een citroen de oplossing direct 

een zuur klimaat geeft, waardoor de kefir snel zijn werk gaat doen.  

 U wilt geen pitjes van de citroen in uw kefirbereiding? Zie het vorige antwoord, de 

kefirkorrels zullen niet vervuild raken met pitjes.  

 Is ieder soort fruit te gebruiken? Nee! U moet voorkomen dat u bespoten en/of 

gezwaveld fruit gebruikt. Bij twijfel altijd even navragen. Is erg belangrijk, want kefir 

is er gevoelig voor.  

 Waarom word meestal gebruik gemaakt van vijgen? Voor een deel traditie (het wordt 

het vaakst genoemd), maar ook omdat de vijg inhoudsstoffen bevat die 

groeibevorderend werken op de kefirkorrel. Als dat voor u niet van belang is (omdat 

de korrels al enorm groeien bv), dan kunt u zich vrij voelen om rozijnen, cranberry's 

etc. te gebruiken. Houd voor de zekerheid altijd wel wat kefirkorrels achter de hand 

die u alleen met water wegzet. Dan kunt u daar altijd op terugvallen als het fout gaat.  

 

 

 

 

 



 

 

Kwaliteit:  
 Hoe kan ik zien of mijn waterkefirkorrels nog wel gezond zijn? Dan moeten de 

kefirkorrels aan een aantal voorwaarden voldoen. Neem alleen genoegen met goede 

kwaliteit, het gaat immers ook om uw gezondheid! 1. De groeipercentages mogen 

niet steeds lager worden. Waterkefir vermeerdert normaal gesproken tussen 40 en 

100% in 2 dagen. Is het (veel) minder, dan is de kefir niet meer gezond en zult u 

nieuwe kefir moeten regelen/aanschaffen. 2. De kefirkorrels mogen niet steeds 

kleiner worden. Tijdelijk klein kan, omdat kefir in een voortdurende cyclus groter en 

weer kleiner kan worden. Blijft het aanhoudend erg klein (gemiddeld 0,3 cm of 

minder), dan kunt u beter opnieuw beginnen. 3. De kefirkorrels moeten enigszins 

transparant (als melkglas) en glanzend zijn. Ze mogen wel de kleur van de oplossing 

aannemen, dat is een natuurlijk proces. Worden ze steeds doffer en troebeler, dan is 

er een probleem. Vaak gaat dit samen met probleem 1 en 2. 4. De korrels mogen niet 

stinken. Stank duidt op rotting/ontbinding. Meteen weggooien is het advies. Dit gaat 

altijd samen met een of meer van de hiervoor genoemde symptomen.  

 Er ontwikkelt zich gaandeweg schuim op het kefiroppervlak. Kan dat kwaad? Dit is 

een normaal verschijnsel en het gevolg van de combinatie van de fermentatie van 

suiker(s), de inhoudsstoffen van de gebruikte vruchten en de 

koolzuurgasontwikkeling. Geen reden dus om u zorgen over te maken.  

 Soms ziet het waterkefiroppervlak eruit alsof er stof op zit. Kan dat kwaad? Het kan 

geen kwaad, maar is wel een teken dat u de kefir te lang hebt laten staan (langer dan 

2 dagen in ieder geval, uitgaande van juiste verhoudingen). De smaak wordt 

daardoor ook negatief beïnvloed; het smaakt bitterder/zuurder.  

 

Verwerking:  

 Welke verhouding moet ik aanhouden tussen waterkefirkorrels en water? Ga uit van 1 

op 10, bij een rijpingstijd van 2 dagen. U kunt daar naar eigen smaak vanaf wijken. 

Is uw kefir minder actief? Gebruik dan naar verhouding meer korrels, en andersom. 

In de winter zal er ook een tragere fermentatie zijn, tenzij de kefir in de buurt van de 

verwarming staat (pas op dat deze niet te heet wordt!).  

 Wat te doen als ik voor een paar dagen of langer weg ben? Daar is een aparte pagina 

aan gewijd.  

 Ik heb de kefir ontvangen. Hoe lang duurt het nu voordat de kefir volledig actief is? 

Dat hangt van een aantal factoren af, die we niet allemaal in de hand hebben. Dat 

zijn: 1. Hoe lang is de kefir onderweg? 2. Hoe zijn de omstandigheden gedurende de 

postverwerking, vooral m.b.t. de temperatuur? 3. Hoe snel en correct verwerkt u de 

kefir na ontvangst? Onder gemiddelde omstandigheden, mag je er vanuit gaan dat na 

ongeveer 4 dagen - dat valt samen met uw 2e waterkefiroogst - de kefir ongeveer op 

60 tot 80% van zijn oorspronkelijke activiteit zit. Dit zal in de loop van 1 a 2 weken 

doorgroeien naar 100%.U kunt dit ondervangen door - indien nodig - de 

verhoudingen wat aan te passen, dus wat meer korrels t.o.v. het gebruikte water.  

 Ik heb de kefir ontvangen. Moet ik het echt gelijk verwerken? Ja! U loopt anders het 

risico dat de kefir niet of niet goed meer op gang komt. In ieder geval gaat het langer 

duren voordat het weer volledig op krachten is. Mocht het toch echt noodzakelijk zijn, 

zet de kefir dan zo kort mogelijk in de koelkast. Daar is een aparte pagina aan 

gewijd.  

 Is een kunststof zeef nou wel echt nodig? Ja! En wel om de reden dat kefir (geldt 

zowel voor melkkefir als waterkefir) niet tegen metaal kunnen. Door de Ph-waarde 

van de kefir i.c.m. het water en het metaal ontstaat er een elektrische lading, waar 

de kefir op termijn niet goed tegen kan.  

 



 

 

Wetenschappelijk onderzoek  

Kefir overschat of wondermiddel?  

Dr. Werner Fache, Het Laatste Nieuws, 10-05-2000 Kefir is een voedingsmiddel dat de inwendige 

ecologie helpt herstellen. Door de symbiotische werking van gunstige gisten (o.a. saccharomyces, 

kefir, torula kefir) en goede bacteriën (o.a. lactobacillus caucasus) gaat de kefir werken als een 

natuurlijk antibioticum, een probioticim. De gisten en bacteriën van kefir voeden zich met lactose 

(de meervoudige suikers van melk) en zetten die om in lactase. Door dit proces verdwijnt de 

slijmvormende eigenschap van melk. Kefir schept een gunstig klimaat in de darm en daardoor een 

optimale omgeving waar goede bacteriën zich kunnen nestelen. Op die manier wordt er ook meer 

voordeel gehaald uit andere probiotica, zoals lactobacillus acidophillus (te vinden in Yakult). Een 

van de voordelen van een hogere zuurtegraad in de darm is dat voorkomen wordt dat parasieten 

en andere onvriendelijke organismen kunnen overleven. Nieuw onderzoek toont ook aan dat 

maagzweren (vaak veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori) kunnen voorkomen worden 

met kefir. Andere voordelen van kefir zijn het hoge gehalte aan essentiële aminozuren en vitamine 

B1 en B12, een tekort aan biotine kan spierpijn, droge huid en depressie veroorzaken, vitamine 

B12 wordt in het lichaam afgebroken door de anticonceptiepil, antibiotica en stress vitamine B1 

(thiamine) heeft een gunstige werking op het zenuwstelsel en het mentale evenwicht, is ook 

essentieel voor het stabiliseren van de eetlust, bevordert het verteren van zetmeel, suiker en 

alcohol. Kefir maakt de huid zacht en soepel. Zelfs uitwendig (aangebracht als masker) kan kefir 

weldoend werken voor zowel een vette als een droge huid. Na een antibioticakuur is het goed om 

veel kefir te gebruiken om zo het bacterieel evenwicht in de darmen terug te herstellen.  

Kefir beschermt tegen kanker  

Hilde Van Den Eynde, De Standaard, 21-10-1996 BOEDAPEST - De consumptie van 

gefermenteerde melkproducten beschermt tegen kanker. Dat meldden de Sloveense onderzoekers 

Metka Filipic en Tamara Lah van het Nationaal Instituut voor Biologie in Ljubljana op een medisch 

congres in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De wetenschappers constateerden dat de 

toevoeging van gefermenteerde melkproducten zoals yoghurt en kefir aan een bacteriekweek van 

Salmonella typhimurium of Escherichia coli, deze organismen beschermt tegen de schadelijke 

effecten van ultraviolet licht en van de chemische stof nitrosoguanidine. Zowel UV-bestraling als 

contact met nitrosoguanidine leidt tot aantasting van het erfelijk materiaal van bacteriën (en van 

menselijke cellen). Zulke beschadigingen kunnen leiden tot kanker - het is geweten dat te veel 

ultraviolette straling van de zon bij mensen huidkanker veroorzaakt. Waarom gefer-menteerde 

melk deze kwalijke effecten voorkomt weten de Sloveense onderzoekers niet te melden. Ze 

vermoeden dat een en ander te maken heeft met de aanwezigheid van melkzuurbacteria zoals 

Lactobacillus acidophilus en Bifidobacteria in de zuivelproducten. Die zouden de 

kankerverwekkende stof nitrosoguanidine op hun celwand binden en zo verhinderen dat ze schade 

aanrichten. Hoe gefermenteerde melk tegen ultraviolette straling beschermt is nog niet verklaard. 

Misschien, denken Filipic en Lah, bevatten zure melkproducten "beschermende factoren'' die het 

erfelijk materiaal voor UV-afbraak behoeden. 
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